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EXPOSICIÓ GRANADOS, DE PARÍS A GOYA 
Propostes didàctiques 

 

 

Taller 2: Música, natura i personatges fantàstics al Modernisme 
 

Àmbit: Música/Art/Literatura 

Nivell educatiu: infantil, primària i secundària (ESO i Batxillerat)  

Objectiu: identificar els elements modernistes relacionats amb la natura i els personatges 

fantàstics presents a les obres teatrals d’Apel·les Mestres que van servir de base per a les 

obres líriques de Granados.  

 

Contingut:  
Les escenografies de les obres teatrals d’Apel·les Mestres (Gaziel, Follet, Liliana...) en les que 

es va basar Granados per crear algunes de les seves obres líriques, mostren un magnífic  recull 

d’elements de la natura i de la força que poden arribar a tenir al mateix temps que mostren un 

important catàleg de personatges fantàstics existents en l’imaginari de l’època. Els 

compositors –és el cas de Granados- aprofiten l’impacte visual de les escenografies per tal de 

reforçar el missatge emocional de la seva música en els espectadors. 

 

Els motius inspirats en la natura (flors, plantes i vegetació, animals, etc.) així com els 

personatges fantàstics (fades, dones d’aigua, gnoms, follets, dracs...) són, per altra banda, els 

elements ornamentals utilitzats durant el Modernisme per l’arquitectura, la pintura, etc. 

 

     
 

El taller, que es porta a terme durant la visita a l’exposició, pretén identificar els elements 

ornamentals inspirats en la natura i els personatges fantàstics més significatius utilitzats pel 

Modernisme a partir de les escenografies ideades per Apel·les Mestres per a les seves obres 

teatrals i veure quina plasmació en va fer Granados a les seves obres líriques. 
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A/ Proposta de treball  

 

Execució: 
 
1/Partim dels elements de la natura i dels personatges fantàstics que apareixen als plafons de 

l’exposició per fer-ne un llistat (podem buscar-ne també la simbologia o significat de 

cadascun). Una altra manera de fer-ho seria projectant escenografies teatrals... 

 

 
Elements naturals Personatges fantàstics 

Falgueres (simbologia...) 

Lliri 

Fulles 

Flors 

Papallones 

... 

Dracs 

Fades 

Dones d’aigua 

Gnoms 

Follets 

Cavallers 

Bruixes 

Esperits 

... 

 

2/Mostrem imatges plastificades de diferents elements decoratius en el seu context real (drac 

del Parc Güell, cavaller Sant Jordi de la Casa de les Punxes, etc.) i en comentem la procedència i 

l’ús que en van fer arquitectes, pintors, ceramistes, artesans de la forja i dels mobles, 

escultors, joiers, etc. 

 

3/Mostrem imatges plastificades de personatges fantàstics, els identifiquem i expliquem la 

seva simbologia, procedència, origen ... (podem utilitzar referents del cinema, els contes, els 

dibuixos animats, etc). 

 

4/Escoltem alguns fragments d’obres teatrals de Granados (preludis instrumentals de Gaziel, 

Follet, Liliana...) i pensem els personatges que hi anirien bé (?), quina mena d’història s’explica 

en cadascuna de les obres(?)... Pretenem acabar situant els quatre personatges que es 

corresponen al drama líric en tres actes Follet (Follet, Arnau, Nadala i Comtes Guillem i Martí). 

 

 

Material: 
- cartells/imatges plastificades d’elements decoratius modernistes 

- cartells/imatges plastificades de personatges fantàstics 

- enregistraments fragments drama líric Follet, Gaziel i Liliana i aparell de reproducció 

musical 

 


